Muzeum Miasta Malborka

Wakacje w Muzeum
Wakacje w muzeum
2018
2 turnusy: 9-13 lipca oraz 27-31 sierpnia
Przez dwa wakacyjne tygodnie dzieci w wieku 6-10 lat mogły miło i kreatywnie spędzić czas w muzealnym ogrodzie,
pracowni i w miejskiej przestrzeni.
Na początku dzieci obejrzały wystawę „Miasto ludzi. Ludzie Miasta” i poznały dawnych mieszkańców przedwojennego
Marienburga i powojennego Malborka. Dowiedziały się, m.in. czym zajmuje się modystka i akuszerka. Jednak największe
wrażenie wywarł na nich Ferdinand Schulz, który budował szybowce. Dzieci poznały również słynnych malarzy niderlandzkich
- Vincenta van Gogha i Johanesa Vermeera oraz ich obrazy, aby w drugiej części zajęć samemu stworzyć własne arcydzieła.
Nie zabrakło spaceru wzdłuż miejskich murów i odwiedzenia znaczących dla miasta miejsc m.in. Starego Ratusza i Dworca
Kolejowego. Uczestnicy Wakacji w Muzeum mogą się pochwalić znalezieniem pięciu ukrytych w mieście monet. Dodatkowo
atrakcje były przeplatane kreatywnymi zajęciami, na których dzieci układały puzzle, przedstawiające stare fotograﬁe
Malborka, lepiły z gliny, tworzyły bajecznie kolorowe słoiczki-ozdoby, sakiewki na monety, łapacze snów, aparaty
fotograﬁczne, szybowce oraz ozdabiały ramki na wspólne zdjęcie.
W dwóch turnusach zajęć wzięło łącznie udział 40 dzieci. Zrealizowanych zostało 5 spacerów edukacyjnych oraz 12 prac w
różnych technikach. Codziennie w przerwie między zajęciami na uczestników czekały pyszne przekąski i napoje. Na
zakończenie turnusu dzieci bawiły się w sali zabaw lub na ognisku. Każdy uczestnik dostał dyplom i pamiątkowe zdjęcie.
2019
1-5 lipca
Przez pięć wakacyjnych dni uczestnicy wyruszyli na dwie wycieczki poza miasto. Pierwsza z nich była do Nowego Dworu
Gdańskiego, skąd dzieci pojechały w podróż kolejką wąskotorową, zwiedziły Żuławski Park Historyczny oraz przepiękny dom
podcieniowy w Marynowach. Druga wycieczka odbyła się do Elbląga. Tam uczestnicy poznali elbląskie zabytki i zwiedzili
Muzeum Archeologiczno-Historyczne, w którym obejrzeli wyjątkowy ﬁlm w technologii hologramu i poznali historię Elbląga
wypełnioną arcyciekawymi opowieściami o Gotach i tajemniczym Truso. Dzieci wzięły również udział w warsztatach małego
archeologa, gdzie poszukiwały zakopanych skarbów, warsztatach plastycznych oraz serowarskich, które poprowadził pan
Serowar Żuławski. Codziennie dzieci otrzymały ciepły posiłek, przekąskę i napoje.
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